ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ
ΑΠΟΦΑΔΩΝ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

2020

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

ΠΔΡΙΛΗΨΗ

1

Έγθξηζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020.
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Έγθξηζε α) πξνϋπνινγηζκνύ θαη β) Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Βέξνηαο
έηνπο 2020.
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζηνλ ύλδεζκν Μεηάιινπ θαη
Παξεκθεξώλ Τιηθώλ Ν.Ζκαζίαο
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζηνλ ύιινγν «Φίινη ηνπ πνηακνύ
Σξηπόηακνπ Βέξνηαο».
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζηελ εθεκεξίδα «Ζ ΔΠΟΥΖ».
Έγθξηζε ζρεδίνπ ζύκβαζεο επελδπηηθνύ δαλείνπ, κεηαμύ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλ θαη ηνπ Γ.Βέξνηαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή νδνπνηία Γήκνπ Βέξνηαο»,
ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η»
Οξηζκόο ελόο ζπκβνύινπ θαη ηνπ νηθείνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
ζηελ επηηξνπή θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο ησλ πξνο εθπνίεζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ
Οξηζκόο δύν δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο
δεκνπξαζηώλ ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Ν.3463/06 (Κ.Γ.Κ.).
Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ επηηξνπή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
ελ δσή αμίαο δώσλ.
Αλαβνιή ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απόθαζεο επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο «Θέζε ηνπ Γ.. επί πξάμεο ηνπ
Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ζκαζίας».
Τπνβνιή αηηήκαηνο ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηε δσξεάλ
παξαρώξεζε θαηά ρξήζε νηθνπέδνπ ηνπ Ο.Σ. 9 ηεο Κνηλόηεηαο Αγίαο Μαξίλαο
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί
επηθύξσζεο ηνπ Μεηξώνπ Δζεινληώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Βέξνηαο
Έγθξηζε απόζπξζεο από ηελ θπθινθνξία νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Οξηζκόο ελόο Γεκνηηθνύ πκβνύινπ (κεηά από θιήξσζε) θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ύλδεζε εμσηεξηθνύ αγσγνύ απνρέηεπζεο ΠαλόξακαΓηνηδαιίθηα-Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.»
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«Γηακόξθσζε ρώξνπ ζηηο πεγέο Λεπθόπεηξαο»
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Παξέκβαζε
γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ Ο.Σ. 316»
Έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ ζηνλ
Ησαθείκ ηδεξόπνπιν
Έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ ζηελ
Elena Grancharova
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζην Ν.Π. κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο, Αζιεηηζκνύ, Παηδείαο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ
Βέξνηαο»
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ θεδείαο αηόκνπ κε ηελ
ηδηόηεηα ηνπ πξόζθπγα
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ θεδείαο νηθνλνκηθά
αδύλακνπ δεκόηε
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ θεδείαο νηθνλνκηθά
αδύλακεο δεκόηηζζαο
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακν δεκόηε
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Έγθξηζε θαηαξρήλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηε δξάζε «Δπηδόηεζε ελνηθίνπ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 441/2018 απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί έγθξηζεο α) ζπκκεηνρήο
ηνπ Γήκνπ ζηνλ δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό-πιεηζηεξηαζκό γηα ηελ πώιεζε κεηνρώλ ηεο
εηαηξίαο «ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ.», ηεο ππό εθθαζάξηζε ηεινύζαο Γεπηεξνβάζκηαο Αγξνηηθήο
πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Βέξνηαο» θαη
β) νξηζκνύ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ.
Απνδνρή εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε (1ε) πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
έηνπο 2020.
Απόξξηςε αηηήκαηνο ηεο εηαηξίαο «ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS OE» γηα ηελ αλαζηνιή
εθηέιεζεο πξνζβαιιόκελσλ πξάμεσλ
Απνδνρή αηηήκαηνο ηεο Μ.Παπιίδνπ γηα ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο από νθεηιή ηνπ
Γήκνπ θαη θαηάξγεζε δίθεο.
Έγθξηζε α) απνδνρήο ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο απόθαζεο
έληαμεο ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία Πξάζηλνπ εκείνπ Γήκνπ Βέξνηαο» θαη β) εμνπζηνδόηεζεο
ηνπ Γεκάξρνπ.
Έγθξηζε α) απεπζείαο εθκίζζσζεο ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 2320 αγξνηεκαρίνπ ηεο θνηλόηεηαο
Βέξνηαο, β) θαηαξηηζκνύ ησλ όξσλ εθκίζζσζεο θαη γ) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
Καζνξηζκόο εκεξνκελίαο γηα ηελ εθάπαμ θαηαβνιή νθεηιώλ ησλ .Μ. Υαηδεληθνιαΐδνπ θιπ.
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Καζνξηζκόο εκεξνκελίαο γηα ηελ εθάπαμ θαηαβνιή νθεηιώλ ησλ Α.Σζηακήηξνπ θιπ.
Καζνξηζκόο εκεξνκελίαο γηα ηελ εθάπαμ θαηαβνιή νθεηιώλ ησλ Κ. θαη Ο. Γξακκαηηθνπνύινπ
Έγθξηζε εμόθιεζεο νθεηιήο ησλ Κ.Εηώγαια θιπ. ζε δόζεηο
Έγθξηζε εμόθιεζεο νθεηιήο ησλ Π.εκεξηδίδε θαη Β.Οξδνπιίδνπ ζε δόζεηο
Έγθξηζε εμόθιεζεο νθεηιήο ηεο Δ.αινληθίδνπ ζε δόζεηο
Έγθξηζε εμόθιεζεο νθεηιήο ηνπ Π.Κεξπηηόπνπινπ ζε δόζεηο
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Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. ππέξ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ «Λεηηνπξγία ηνπ
πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ πεδηάδσλ
Θεζζαινλίθεο-Λαγθαδά» ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γ.Δ. Γνβξά»
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Μεηαθνξά ππνιείκκαηνο αλαθπθιώζηκσλ
πιηθώλ ζε Υ.Τ.Σ.Α»
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηνπ ηζνγείνπ ρώξνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ ζηνλ Φηιαλζξσπηθό Με
Κεξδνζθνπηθό ύιινγν Φίισλ Κέληξνπ Μέξηκλαο Αηόκσλ Δηδηθώλ Γεμηνηήησλ Γήκνπ Βέξνηαο
(ΚΔΜΑΔΓ).
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηνπ ηζνγείνπ ρώξνπ ηνπ Γεκαξρείνπ ζηνπο ζπλδηνξγαλσηέο εθδήισζεο
ζηε κλήκε ηνπ Θάλνπ Μηθξνύηζηθνπ
Παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πεδνδξνκεκέλνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Έιιεο ζην σκαηείν
Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακε δεκόηηζζα
Έγθξηζε α) αλάθιεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 80/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. θαη β) δσξεάλ παξαρώξεζεο
θαηά πιήξε θπξηόηεηα ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 1082 αγξνηεκαρίνπ ηεο Σ.Κ. Παηξίδαο ζηνλ
Φηιαλζξσπηθό Με Κεξδνζθνπηθό ύιινγν Γνλέσλ Καη Κεδεκόλσλ ΑκΔΑ Ν.Ζκαζίαο
Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο
Έγθξηζε α) ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 259/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί έγθξηζεο
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηώλ θαη Πξνζθύγσλ Γήκνπ
Βέξνηαο θαη β) νξηζκνύ κειώλ θαη ζπγθξόηεζεο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηώλ Γήκνπ
Βέξνηαο
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 635/2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) απόθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε κειώλ ηνπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
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«Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) Γήκνπ Βέξνηαο».
Έγθξηζε α) έληαμεο ηεο Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο ζην πξόγξακκα ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξίαο «HOPEGENESIS» θαη β) ζέζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ
Έγθξηζε α) απνδνρήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γ.Βέξνηαο ζην Πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ
δήκσλ» κε ηίηιν «Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεσλ
θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο», β) κειέηεο θαη θαζνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο», γ) δέζκεπζεο ηνπ Γ.. γηα ηελ θάιπςε από ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ Γήκνπ ηεο επηπιένλ δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη δ)
εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
Έγθξηζε α) πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ
θπηηθώλ ειαίσλ (ηεγαλειαίσλ) θαη β) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
Έγθξηζε α) απνδνρήο ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο απόθαζεο
έληαμεο ηεο πξάμεο «Καηλνηόκεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πόιεο ηεο
Βέξνηαο» θαη β) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
Τπνβνιή αηηήκαηνο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε α) ηνπ ηερληθνύ δειηίνπ θαη β) ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο
πξάμεο «Γνκή παξνρήο βαζηθώλ αγαζώλ: Κνηλσληθό Παληνπσιείν/Κνηλσληθό Φαξκαθείν
Γήκνπ Βέξνηαο».
Γηαπίζησζε ππέξ ηεο αλαγθαηόηεηαο πξόζιεςεο επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο-Καζαξηόηεηαο-Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Έγθξηζε επηρνξήγεζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄ζκηαο Δθπ/ζεο γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο
πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληή ζρνιηθνύ ηξνρνλόκνπ
Έγθξηζε επηρνξήγεζεο ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο δαπαλώλ
(Α΄ θαηαλνκή έηνπο 2020).
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Πξόιεςεο ηεο Παξαβαηηθόηεηαο
(ΣΟ..Π.ΠΑ.) ζηνλ Γήκν Βέξνηαο
Έγθξηζε α) ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 707/2019 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) απόθαζεο ηνπ Γ..,
πεξί νξηζκνύ κειώλ θαη ζπγθξόηεζεο επηηξνπώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη β) νξηζκνύ κειώλ
θαη ζπγθξόηεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο
Οξηζκόο ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ζηελ επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο, επηινγήο θαη
εθηίκεζεο ηεο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζώο θαη επηινγήο νηθνπέδνπ
κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζηεί σο δηδαθηήξην
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 300/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηνλ νξηζκό ελόο
εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πλδέζκνπ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Φν.Γ..Α.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Έγθξηζε έθζεζεο πεπξαγκέλσλ έηνπο 2019 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Βέξνηαο
Οξηζκόο δύν ειεγθηώλ γηα ηνλ ηαθηηθό δηαρεηξηζηηθό έιεγρν ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ
επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ)» Γ. Βέξνηαο
Οξηζκόο δύν ειεγθηώλ γηα ηνλ ηαθηηθό δηαρεηξηζηηθό έιεγρν ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ
επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γεκνηηθό Πεξηθεξεηαθό Θέαηξν (ΚΔΓΖΠΔΘΔ)» Γ.
Βέξνηαο
Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ θαη απνινγηζκνύ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Σζαξνύρε, έηνπο 2019
Έγθξηζε α) απεπζείαο εθκίζζσζεο ησλ ππ’ αξηζ. 1 θαη 2 γξαθείσλ ηνπ 2 νπ νξόθνπ νηθνδνκήο
ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Μεηξνπόιεσο θαη Πεξηθιένπο 2 ζηελ πόιε ηεο Βέξνηαο, β) θαηαξηηζκνύ
ησλ όξσλ εθκίζζσζεο θαη γ) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
Έγθξηζε α) εθκίζζσζεο ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 2221 αγξνηεκαρίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο, β)
θαηαξηηζκόο ησλ όξσλ εθκίζζσζεο θαη γ) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
Έγθξηζε θίλεζεο δηαδηθαζίαο εθκίζζσζεο ηκεκάησλ ηνπ ππ’ αξηζ. 1147δ αγξνηεκαρίνπ ηεο
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Κνηλόηεηαο Παηξίδαο
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Αλαςπθηεξίνπ ζηελ πεξηνρή αξαληόβξπζεο
Πξνζδηνξηζκόο πνζόηεηαο, ηηκήο θαη δηθαηνινγεηηθώλ δηάζεζεο θαπζνμύισλ γηα αηνκηθέο
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ Σ.Κ. Καζηαληάο, Πνιπδέλδξνπ θαη Σξηπνηάκνπ γηα ην έηνο 2020
Απνδνρή πξόηαζεο ηνπ Γαζαξρείνπ Βέξνηαο γηα απαγόξεπζε βνζθήο ζε πινηνκεζείζεο
ζπζηάδεο ηνπ ηδησηηθνύ δάζνπο Γεσξγηαλώλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Μειέηεο
Απνδνρή πξόηαζεο ηνπ Γαζαξρείνπ Βέξνηαο γηα απαγόξεπζε βνζθήο ζε πινηνκεζείζεο
ζπζηάδεο ηνπ ζπληδηόθηεηνπ δάζνπο «Καξαγεσξγίνπ», θαηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Μειέηεο
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
ησλ δαπέδσλ γεπέδσλ θαιαζνζθαίξηζεο ρεηξνζθαίξηζεο αληηζθαίξηζεο ΔΑΚ»
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Γηάλνημε νδώλ
Γ.Δ. Απ.Παύινπ (πεξηνρή επέθηαζεο Μαθξνρσξίνπ)»
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Τπεξεζίεο απνηέθξσζεο λεθξώλ δώσλ» γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα από 16/10/2019 σο 30/12/2019
Έγθξηζε θνπήο δέληξσλ εληόο απιείσλ ρώξσλ ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο πιαηείαο Διηάο ζην 3ν Γπκλάζην Βέξνηαο
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο πιαηείαο Γεκαξρείνπ ζηνλ ύιινγν Βιάρσλ Βέξνηαο
Παξαρώξεζε ρξήζεο δεκνηηθνύ ρώξνπ ζηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Γαζθησηώλ «Σν
Παιαηόθαζηξν»
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ απνιύκαλζεο θαη
θαζαξηόηεηαο νηθνλνκηθά αδύλακνπ δεκόηε
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακν δεκόηε
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακν δεκόηε
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακν δεκόηε
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακε δεκόηηζζα
Έγθξηζε θαηαξρήλ εθπνίεζεο ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 1255 αγξνηεκαρίνπ ηεο Κνηλόηεηαο
Σξηιόθνπ
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο κείσζεο κηζζσκάησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο
θαη δηαγξαθήο βεβαησζέλησλ πνζώλ από ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γ.Βέξνηαο
Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. επί αηηεκάησλ ηνπ πιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ ΗΚΑ Ν.Ζκαζίαο
Έθδνζε ςεθίζκαηνο ζπκπαξάζηαζεο ζην αίηεκα ηνπ σκαηείνπ «Παλειιήληα πληνληζηηθή
Δπηηξνπή Δπαλαπαηξηδνκέλσλ, Διιήλσλ-Πνληίσλ»
Έγθξηζε α) απνδνρήο ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο απόθαζεο
έληαμεο ηεο πξάμεο «Βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ απιώλ (5ν, 8ν θαη 12ν Γεκνηηθά
ρνιεία θαη 2ν Γπκλάζην Βέξνηαο» θαη β) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
Έγθξηζε α) απνδνρήο ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο απόθαζεο
έληαμεο ηεο πξάμεο «Αξδεπηηθό δίθηπν νηθηζκνύ Μέζεο Γήκνπ Βέξνηαο» θαη β)
εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
Απνδνρή εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε (2ε) πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ
πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020
Απνδνρή εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε (3ε) πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ
πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-κεξηθήο αλάθιεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 316/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί
έγθξηζεο δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε
Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) Γήκνπ Βέξνηαο.
Καζνξηζκόο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ θαη δηαπίζησζε ππέξ ηεο αλαγθαηόηεηαο πξόζιεςεο
πδξνλνκέσλ ζηηο Γ.Δ. Απ. Παύινπ, Βεξγίλαο, Μαθεδνλίδνο Γ. Βέξνηαο
Γηαπίζησζε ππέξ ηεο αλαγθαηόηεηαο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο
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Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 752/2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί
νξηζκνύ κειώλ, ζεηείαο & ζπγθξόηεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ
Βέξνηαο
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 575/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
κέινπο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Τγηείο Πόιεηο» ηνπ
Π.Ο.Τ.
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί
επηθύξσζεο ηνπ Μεηξώνπ Δζεινληώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Βέξνηαο
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Βέξνηαο θαη Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. ππέξ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο
κε α.π. 61079/25.1.1999 Κ.Τ.Α. Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηνπ έξγνπ : «ΔΓΝΑΣΗΑ
ΟΓΟ – ηκ. Βέξνηα- ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νδνύ (ζήξαγγα 3 – επίρσκα Γ4) θαη ησλ πδξαπιηθώλ
έξγσλ (δηεπζέηεζε ξεκάησλ), θαζώο θαη ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο».
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο
Κπξηαθάηηθεο Αγνξάο ηεο Κνηλόηεηαο Ρηδσκάησλ
Γηαπίζησζε ππέξ ηεο αλαγθαηόηεηαο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ Γ.Βέξνηαο κε ηδηώηεο, γηα ηελ
απνκάθξπλζε αλεπηζύκεηεο βιάζηεζεο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ
Έγθξηζε επηζηξνθήο ρξεκαηηθώλ πνζώλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ, από κε δηθαηνύρνπο
πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ειεθηξνληθώλ θιεξώζεσλ κέζσ
κεηξώνπ κειώλ επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη
παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Με.Μ.Δ.Γ.).
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε
αγξνηηθώλ δξόκσλ».
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθώλ νδώλ Λαδνρσξίνπ-Σαγαξνρσξίνπ (2007)».
Οξηζκόο κέινπο ζηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθώλ
δξόκσλ Γήκνπ Βέξνηαο»
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Μεηαθνξά ππνιείκκαηνο αλαθπθιώζηκσλ
πιηθώλ ζε Υ.Τ.Σ.Α».
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Μεηαθνξά ππνιείκκαηνο αλαθπθιώζηκσλ
πιηθώλ ζε Υ.Τ.Σ.Α».
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο «Γαπάλεο εθθέλσζεο ηεο
δεμακελήο ζπιινγήο ιπκάησλ ζηνλ ηαζκό Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ».
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζηελ Οκνζπνλδία Υεηξνζθαίξηζεο
Διιάδαο
Παξαρώξεζε ρξήζεο ηκήκαηνο α) ηεο πιαηείαο Γεκαξρείνπ θαη β) ηνπ 1νπ νξόθνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ ζηελ Δύμεηλν Λέζρε Βέξνηαο
Παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηκήκαηνο ηεο πιαηείαο Διηάο ζηνλ Σνπξηζηηθό Όκηιν Βέξνηαο
Παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηεο πιαηείαο Γεκαξρείνπ ζηνλ Φηιαλζξσπηθό Με Κεξδνζθνπηθό
ύιινγν Γνλέσλ Καη Κεδεκόλσλ ΑΜΔΑ Ν.Ζκαζίαο «Σα παηδηά ηεο Άλνημεο».
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ θεδείαο νηθνλνκηθά
αδύλακεο δεκόηηζζαο
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακε δεκόηηζζα
Έγθξηζε παξνρήο νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο ζε νηθνλνκηθά αδύλακε δεκόηηζζα

